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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

وَلَقَتدْ » .در ایتن آیتاب بیمتیم ،شتد  استتیادداشتت دقت بیشتر از آنچه در تفسیر 

واو  1«وَإِْذ قُْلمَا لِْلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ* فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا  عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ

کته « وَإِْذ قُْلمَا لِْلمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِتآدَمَ»این  ،واو عطف است دیگر ؟است  ایمجا چه کار

خداوند عهد فرمود به  .دتماسب با هم ندارن ؛شودنمی «وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ»عطف به 

باید مطلتب دیگترب باشتد یتا متمن مطلتب  «وَإِْذ قُْلمَا». «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًافَمَسِی »آدم 

 ؟باشد

جُدُوا لِتآدَمَ»اما  اگتر  .ایتن للتا استت ،باشتد «ستیَمِفَ»ختود « وَإِْذ قُْلمَا لِْلمَلَائِكَةِ استْ

إِنَّ هَتََا عَتدُول لَت َ »عهتدا  استت نستبت بته ایمیته  نستیان «فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًتا»

قَى ْْرِجَمَّكُمَتا مِتنَ اْلجَمَّتةِ فَتَشتْ وَإِْذ قُْلمَتا لِْلمَلَائِكَتةِ »پت  نستی همتان  2«وَلِزَوْجِ َ فَلَتا ی

 ؟فرمود «وَ» چرا در ایمجا .است« اسْجُدُوا لِآدَمَ

لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ  وَ» اینرسد این است که میانسان  لی که به ذهنمطلب اوّ

آن نستیان قبتل از  ،ایتن نستیان استت «إِْذ قُْلمَتا»فقا در « قَبْلُ فَمَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا

فَلَتا » توستت کته ایتن دشتمن ،رسالت است که خداوند شیطان را معرفتی کترد بته آدم

ْْرِجَمَّكُمَا مِنَ اْلجَمَّةِ فَتَْشقَى ر مبمتاب بتشیطان را ختورد و  فریبایمجا آدم در ولین  «ی

و عهد عصیان شیطان باشتد صتد  ،صد  که عهد طاعت ا  باشد صد درنسیان عهدا
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 وَ»همین  نسیاناگر مراد از مورد  .و عصیان شد ،در ایمجا خروج از طاعت شد ،درصد

 .عطف بر چیز دیگرب است ،وواپ   ؟کار  است پ  واو چه ،است« إِْذ قُْلمَا لِْلمَلَائِكَةِ

نه قبل از نبوب  ،م از براب آدم نبود  استزطور بگوییم که والیت عشود اینآیا می

والیت عتزم رستالتی  ،به تعبیر بهتر رسالت ،والیت عزم بعد از نبوب .و نه بعد از نبوب

 گرچته پیتامبرانی کته از اولتوالعزم متن ،است یعمی از اولوالعزم من الرسل نبود  استت

نستیان عهتد بته معمتی  ،هتا بعتد از رستالتاین ،الرسل نیستمد و بستیار بستیار زیادنتد

عد از براب پیامبران اولوالعزم الزم است بلیه آن عزمی که در چمد بُ ،عصیان را ندارند

 1.«تِْل َ الرُّسُلُ فَضَّْلمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»چون  ؛و آن گما  نیست ،نداشتمد

لَتمْ »عتد بعد از رسالت است که گما  نیست و یک بُ «مْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًالَ»عد پ  یک بُ

آیه بسیار  مطلب ،طور بگوییماگر این .قبل از رسالت است که گما  است «نَجِدْ لَهُ عَْزمًا

وَلَقَتدْ عَهِتدْنَا إِلَتى آدَمَ مِتنْ » :توجه کمیتد. از نظر ادبی بسیار روشن است ،روشن است

وَلَتمْ  یَستِ مَفَ» ،عددر یک بُ «ةرسالالمن قبل » ،معلوم است ،«نتأمن قبلک »یعمی  «قَبْلُ

عدش بعد یک بُ ،عدش قبل از رسالت استیک بُ «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»این . »نَجِدْ لَهُ عَْزمًا

بلیته در آیتاتی کته  ،عتد از رستالت در ایمجتا ذکتر نشتد  استتعتد بَبُ .از رسالت است

کمیم که لیتر از آن آیاب استفاد  می ،رسل را پمج نفر ذکر فرمود  استاولوالعزم من ال

داراب عتزم  ،در بُعد رستالتی است ترین لیر این پمج نفراز این پمج نفر که آدم کوچک

 .نه عزم طاعتی ،رسالتی نیستمد

 ،اگر یتک گمتا  بیمتد ،در عزم طاعتی .ما یک عزم طاعتی داریم و یک عزم رسالتی

چمانیه الزم  ،اما ممین است که عزم طاعتی باشد ،شیسته شد  است این عزم طاعتی

عزم طتاعتی دارد  ،هست یهمإلاست از آلاز رسالت تا وقتی که پیغمبر در میان مرسل 

 .نداشتته باشتد ،عزم است و مْصوص پتمج نفتر استت والیتاما عزم رسالتی که مقام 

 .دو عزم است ،پ  عزم

عتزم اول کته  ،ول را در آدم یافتیم نه عتزم دوم رانه عزم ا :خواهد بفرمایدخدا می

بتر  صتمیمعتزم و ت ،قبتل از رستالت 2«وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»قبل از رسالت است که 

 فریتبکته شتیطان او را و حتوا را زد و  نیرنگتینسبت به  ،عهد طاعت الهی نقض شد

 .  استاین گما ،یه خوردندهخوردند و از شجر  مم
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 ؟رسالتی است دیگر لیر عهد «عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ قَدْلَ وَ» این -

 هر دو است. -

 است؟  عهد رسالتی هم «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا» -

لَمْ نَجِدْ »این  ،ممتها در عهد رسالتی ایجاب این مطلب نبود که اولوالعزم شود نه -

 ،ستتنی ستالت در اویک عزم رسالتی استت کته بعتد از ر ،دو عزم است دیگر «الَهُ عَْزمً

بته دو ایتن  .ولی قبل از رسالت نبود  استت ،رسالت هست بعد ازیک عزم طاعتی که 

 .این معماست

 ]سؤال[ -

یک عتزم طاعتت استت و یتک عتزم رستالت  ،دانیمولین ما که می ،درست است -

عد رستالت ولی در بُ ،نبود  است ،در بُعد والیت عزم ،عزم رسالت بعد از رسالت .است

 .د  استکه بو

در حقیقت براب روشن شدن مطلتب بتراب ختود متن هتم  ،ما ایمجا سه عزم داریم

  :ما سه عزم داریم در این زمیمه ،حداقل

قبل از رسالت این عزم بر طاعت نبود   ،یک عزم بر طاعت داریم که براب آدماول: 

 ؛است

 ؛عزم بر اصل انجام وظایف رسالت داریم که براب کل رسل هست :دوم

البته براب لیر پمج نفتر  ،پمج نفر بود  است برابعزم بر مبماب والیت عزم که  :سوم

در عتزم ستوم تعهتدب در  ،اولوالعزم نگرفتهلیر از در عزم سوم خداوند تعهدب  .نیست

که در مقام رسالت  ،اما در عزم رسالت تعهد گرفته است و این عزم رسالت ،کار نیست

به طور  ،درست انجام بدهدرا و رسالت خدا  ،اشدو در سه بُعد معصوم ب ،پایدار باشد

قبل از رسالت نستبت  ،اما قبل از رسالت هست.البته این  ،زمیمه رسالتی به عموان کل

ایمجا قبتل از رستالت  ؟کمدایمجا خداوند کجا را بیان می «الَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمً وَ»: به آدم

کتدام  .کمتدقبل از رسالت را بیتان متی «هُ عَْزمًالَمْ نَجِدْ لَ وَ» ایمجا نصًّا .کمدرا بیان می

عزم بر  «الَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمً»این  «إِْذ قُْلمَا وَ»در  .«إِْذ قُْلمَاوَ » ؟چرا .عزم بر طاعت را ؟عزم را

ْلمَتا فَقُ * أَبتى إِبْلی َ إاِلَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِْلمَالئِكَةِ قُْلما إِْذ وَ»طاعت مطلقه است 

فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَْل أَدُلُّت َ عَلَتى «. »هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِ َیا آدَمُ إِنَّ 

 ،«الَتمْ نَجِتدْ لَتهُ عَْزمًت»و  «انَدْهِتعَ»ایتن این معلتوم استت.  1«شَجَرَةِ اْلُْْلدِ وَ مُْل ٍ الَ یَبْلَى
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بتاالتر  ،رسالتبعد از رسالت عهد  ،عهد طاعت ،قبل از رسالت ،عد استیک بُ «انَدْهِعَ»

قبتل از رستالت  ،باید داشته باشد و ندارد ییی استت یهآن .والیت عزم از رسالت عهد

ى آدَمُ رَبَّتهُ فَغَتوَى»عهد در طاعت مطلقه حق سبحانه تعالی که نداشت  آنیته  «وَ عَصتَ

توانتد داشتته باشتد آنیته نمی ت.است که عزم بر مطلق رسالت ،باید داشته باشد داشت

 .استخارج « لَمْ نَجِدْ»که از  عزم والیت عزم بود

خداوند میلف نیرد آدم را کته از  ؟چرا ،است از والیت عزم خارج عزم والیت عزم

خداونتد  .نیستت «عَهِتدْنا لَقَتدْ»عتد ستوم مشتمول پ  بُ «.لَهُلَمْ نَجِدْ »اولوالعزم باشد تا 

 ،داشتته باشتد در وقت رسالتر بعد سوم که مقام والیت عزم را معاهد  نیرد با آدم د

عهد عزم تتر   ،ستا تادو «عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ» اعم است.« الَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمً وَ»اما 

نسبت به  ی و رسالت،و عهد انجام وظایف رسالت ،درصدعصیان و ایجاب طاعت صد 

وَلَمْ نَجِتدْ لَتهُ »اما شود. ، حَف مینیست« لَمْ نَجِدْ»به دوم نسبت  ،است «لَمْ نَجِدْ»ل اوّ

و در بعتد ستوم  ،در بعد دوم هستت و طاعتت استت ،نیست بعًاطعد اول که در بُ «عَْزمًا

دانتم توانستتم آن حضرب نیست. نمی براب براب ایمیه والیت عزم ؛نباید باشد ،نیست

 درست بیان کمم یا نه؟

 إِْذ وَ»میتد یپت  ایمجتا بب نداشتتمد. درصتدصتد از رسالت عزم بر طاعت قبل  یعمی

لَتمْ »یک  :دو بعد است «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»ایمیه  :عد داردیعمی دو بُ ،عطف است «قُْلما

کته عتزم بتر  «یجتد» ،استت «یجد»دیگرب  .گما  نیست «لَمْ نَجِدْ»یک  ،گما  است «نَجِدْ

 .رسالت است که این گما  نیست اصل

 در مقابل نقض عهد است. «لَمْ نَجِدْ»این  -

 .این است مورد یک -

  تواند یک مورد باشد.پشت سر آن آمد  است، نمینه دیگر،  -

این است  به عطف .واو عطف است دیگر .داریم «قُْلما إِْذ وَ»متوجه هستم. ببیمید  -

معمتا  « نَجِتدْلَمْ»عزمی که داشت  .عزم داشت و عزمی نداشت ،که ایشان بعد از رسالت

عزمی که نداشت یعمی مقام والیتت عتزم را نداشتت و نبایتد  است. عزم رسالت ؛ندارد

مت استت و َمت «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»در یک  . ممتهااین شامل این هم هست .داشته باشد

ْم لَ»توجه کمید در حقیقت در ایمجا  است. بیان مقام رسالت «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»در یک 

اصل نسبت به عزم  «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا» ،مت استَنسبت به عزم طاعت م «نَجِدْ لَهُ عَْزمًا

 ،ستتنیمت َایتن مت ،عتزم نسبت به عزم والیتِ «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»ست نیرسالت شامل 

  .باشدهم نباید 
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 دْقَلَ»د داشته باشد ولین تواناین ابعاد را می «لَمْ نَجِدْ لَهُ عَْزمًا»پ  بمابراین جمله 

قبتل  ،یک عهد را که عهد طاعتت استت «عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ دْقَلَ» ؟یستچ «عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ

یک عهد کته عهتد طاعتت رستالتی استت در  ولین ،درصدانجام نداد صد  ،از رسالت

 .عد را در نظر بگیریداین سه بُ .انجام دادرا زمان رسالت این 

 یعمی این عهدب که به آدم کرد  است؟، بود  است یتشریع هد، عاین عهد -

تیتویمی باشتد کته توانتد باشتد، تیویمی که نمی .معلوم است تشریعی بود  است -

 .شودتْلف نمی

نتازل  بتر او پیغمبر باشد که، باألخر  باید نازل شد  است بر آدمکه این تشریعی  -

 ؟بشود

متا ایتن بحتا را هتم ا آقتاب طباطبتایی ب خیر، این بحثی است که خواهیم کرد، -

این تر  فعتل  «مُصی آدَعَ وَ» :فرمایمدکممد میکه ایشان می فرمایشاتیییی از  .داریم

ایتن فرمتای   .تشریعی نبود  است ،پیغمبر شود ایشان چون قبل از ایمیه ؛حرام نیست

 .کمیمکه بحا می ،و ما جواب داریم ،است و دیگران ایشان

 «عَهِتدْنَا إِلَتى آدَمَدْ قَتلَ وَ»طور توانستتیم حتل کمتیم کته در ایمجا ایناین واو را ما 

 إِْذ وَ * عَْزمتًا لَتهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَمَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»درست دقت کمید که 

آن  «عَهِدْنا لَقَدْ»یعمی  ؟تاس «قُْلما إِْذ»فقا در  «عَهِدْنا لَقَدْ»آیا  «.قُْلما إِْذ» نفرمود:. «قُْلما

و اطاعتت رحمتان کمتد صتد  ،با آدم کرد که اطاعتت شتیطان نیمتدخداوند عهدب که 

 ؟ابلتی  استت ازختوردن  فریتباین فقا در  ،در جمبه مثبت و در جمبه ممفی ،درصد

 «وَ»امتا ایتن  ،دیگتر« قُْلمتا إِْذ» «عَهِتدْنا لَقَدْ«. »قُْلما إِْذ». ستا یاگر فقا است پ  وجه

و مَمت  «نَجِدْ لَمْ»یک عزم دیگرب هم هست که  ،خواهد اشار  کمد به ایمیه نْیرمی

آیتاتی شود به می ییدأو این ت ،مَمت نیست، که نداشت و این والیت عزم است ،نیست

ا و از این قبیل آیاب که والیت عزم ر 1«فَاْصبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا اْلعَْزمِ مِنَ الرُّسُلِ»مثل که 

والیت  هدع ،کمد و بقیه در نداشتن والیت عزم گماهیار نیستمدمی ممحصرپمج نفر  در

 هم در ایمجا نیست.عزم 

 گفته شد؟ به او همگامی کهیعمی « قُْلما إِْذ وَ» نیست؟ «قَبْلُ مِنْ»اشار  به « وَ»این  -

                                                           

 .35. احقاف، آیه 1
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ایتن واو کته عطتف استت در  .کمیدمی بکار یکعطف را  ،واو عطف استآخر  -

علیه را  معطوفٌ باید نیست. علیه معطوفٌ ،آوردمیکه واو عطف  ،ما زیاد داریمن قرآ

 .کمیمپیدا می

 ،اگر عهدب که گترفتیم باشتد پ  بین اثمین باشد که بین اثمین حتمًا نیست. اگر -

  ایمیه تْلف در آن امیان ندارد.

 .شودچه میحاال فیر کمید آقایان ببیمید  ،عرض کردماین بود آنیه بلد بودم  -

 بعد از تیلیف؟تیلیف است یا از قبل  «قَبْلُ مِنْ»این  -

 تیلیف که معما ندارد. من قبل -

 اب هست.چرا دیگر، آیه -

 گویید؟آیه ذریه را می قبل از تیلیف عهد کرد ، میلف نیست. -

 .آیاب همین -

ریته بتر ذگویید نیستت، آیته ذریته ایتن داللتت را نتدارد. آیته آیه ذریه را می اگر -

 ، اصل مومتوعی در ایمجتااصالً درست نیستطور نیست. اند اینخالف آنچه فرمود 

 .است

 آن میثاقی که گرفته شد  است. -

کردیم. شما به کتاب مراجعه بفرماییتد. آیه ذریه را که نبودید وقتی ما بحا می -

 قبتل از یته ذریته خداونتد عهتد بتا انستانتوانیم بحا کمیم که در آو بعدًا مفصل می

ایتن  اصتالً، هتاب خیلتی شتاخدارب استتدروغ .تیلیف نگرفته استت خلقت و قبل از

 .این یک مطلبی است که باید بحا بشود نیست،

ْْرِجَمَّكُما فَال لِزَوْجِ َ وَ لَ َ عَدُول هَا إِنَّ»، همین «فَمَسِيَ»خود این  - « اْلجَمَّتةِ مِنَ یُ

 است؟

 است.این یک مورد  -

 چرا واو را عاطفه بگیریم؟ «قُْلما إِْذ وَ»ئله، یک مسئله دیگر ایمیه در این یک مس -

 بگیریم. تفریعواو 

 ماف یعمی چه؟واو استئ گفتم دیگر، جواب شما را دادم. -

 واو تفریع.  -

بتراب تراختی، فتار بتراب  ثم یست؟مگر شما ادبیاب یادتان نواو که تفریع نیست.  -

 .واو براب عطف است تفریع نیست.براب اصالً ، واو که است تفریع
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اب ن زمیمتهآ «قُْلمتا إِْذ وَ*  عَْزمًا لَهُ نَجِدْ لَمْ وَ فَمَسِيَ قَبْلُ مِنْ آدَمَ إِلى عَهِدْنا لَقَدْ وَ»

انیته و تتر  طاعتت ربمطلقته استت کته آدم بترخالف عهتد طاعتت  متَمتکه متورد 

عَصَى  وَ»بْوانید تا برسید به  «ماقُْل إِْذ وَ»در ایمجاست  ،تْلف کرد  استآدم شیطانیه 

ْْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِتنْ » :121آیه . «آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى فَأَكَلَا مِْمهَا فَبَدَْب لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا ی

 «عَصَى آدَمُ وَ»تا  1«العوراب هي السوآب هَ  و» .«عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىوَرَقِ اْلجَمَّةِ وَ

 ،انسان از این نستل البته اولُ 2«عصیان بأول یبتلى انسان أول هما و»: 210صفحه 

در ایتن نستلی کته از آدم آلتاز شتد   انستانٍ اولُ ،کمیمهاب قبلی را ما بحا نمینسل

 مهما ،عصیانٍ بأول یبتلى انسانٍ أول هما و» .کمدپیدا می ة ختماست و الی یوم القیام

 التى عصتیانه یحوّلتوا ان محتدثین و مفسترین متن قةالمطل األكثریة هم و ناسٌ حاول

 كمتا و السمة و الكتاب نصوص تْالف حیا فاشلة لافلة محاولة لكمه و االولى، ترك

 .«البقرة آیة مور على فصلماها

کته اعظتم  (ضر) گتوار طباطبتاییرعالمته بز .شودایی که زد  میهاز جمله حرف

و قترآن  ،انتدیمیه استاد تفستیر قترآن بود به حساب ا ،اندعلی االطالق اساتید ما بود 

إن متا یتک  ،ایشتان بتهبا کمال احترام مع ذلک  ،است هاسالمی هعلمیافضل کل کتب 

البتته در میتان تفاستیر بایتد گفتت ممتتازترین  .داریم بر محور قرآن شتریف هاییقلت

 چتون اوالً ؛تفاسیرب است که قبل از ایشتان و یتا در زمتان ایشتان نوشتته شتد  استت

ها و انتتد از بستتیارب از شتتهربثانیتتًا ختتود را آزاد کرد  ،لقرآن استتتبتتاتفستتیر القتترآن 

یادم هستت  مْصوصًا .اما کتاب ا  این حدب ندارد و رابعًا، و ثالثًا و قیود هااجماع

اب که فتالن طلبته گفتت فرمودند من از فالن نیتهمی ،شدکه با ایشان که صحبت می

، اب که فتالن طلبته گفتت استتفاد  کتردماز فالن نیته ،است این آزادب .استفاد  کردم

تهتران  بته ،رفت یا نظرم هست کته زمستتانی بتودپاب درس ایشان می اب بود کهطلبه

ممزل ما تشریف داشتمد و زیر کرسی نشسته بودیم و ییتی از بزرگتان  ،تشریف آوردند

 عمتمم ،بترمستم نمیا ،ن هم هستتاآل آبادب است،مرحوم شا  فالسفه که از شاگردان

گفتتم ایشتان عالمته طباطبتایی  .وارد شتد ، ایشتان هتمخیلی مرد واردب است ،نیست

شتماریم و یتک آیته او گفتت فرصتت را لمیمتت می .صاحب المیتزان هستتمد ،هستمد

 عمیتق که مربوط بته بحتا بستیار بستیار اباین آیه .کرد سؤالفلسفی از سور  واقعه 
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 .210، ص 19. همان، ج 2



8 

 

آقا : عرض کرد .ایشان سیوب فرمودند .ال کردؤاقعه سفلسفی و عرفانی بود از سور  و

-متی ،مطالعته نیترد  ،یا چته یاسبخوانید یا مکه می فایهفرمود اگر شما ک ؟پ  چه

 .ما روب این آیه کار نیرد و آیه نرسیدماین من به  ،نهتوانید جواب بدهید؟ 

کار ندارد  این انصاف است یا کسی که اصالً با قرآن سر و ،این انصاف است دیگر

گفتت متن بته ایتن  .کمد شدرسماجواب بدهد و دهد که معما کمد و و به خود حق می

ال ؤشتما ایتن آیته را ست ؟فلسفه یعمتی چته ،بله هستید. آقا شما فیلسوف .آیه نرسیدم

بتا  .فیرب که بتوانم درست جواب بتدهم ،بر مبماب این آیه من باید فیر کمم ،کمیدمی

کمم و در مقتام عتدالت هتم واقعتًا عالمه بزرگوار ذکتر متی تمام این اوصافی که براب

مع ذلک اشتبا  ممین استت بتر  ،بودند آنچه را که من اطالع دارم دولایشان اعدل ع

 .انسان حاصل بشود

و دیگتران هتم دارنتد « وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَتوَى»در باب ایشان از جمله مطالبی که 

ل دادند به این مطلب در تفسیر المیزان ایتن استت و با دارند و ایشان یک مقدارب پر

 :به چمد دلیل ؛بلیه تر  اولی است ،عصیان نیست« وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»این که 

 1«الَ تَْقرَبَا هَِٰ ِ الشَّجَرَةَ»که وقتی که آدم )ع( و حوا نهی شدند است  یک دلیل این

 .ریعت بر آدم بعد از هبوط نتازل شتدچون ش ؛نجا نبودآدر  یشریعت ولین ،نهی شدند

تتا آنجتا کته  ،پتر و بتال بتدهیم خواهیم فرمای  عالمه طباطبتایی و دیگتران راما می

إِنَّ اللَّتتهَ »چتون شتریعت بعتد از ایمیتته آدم هبتوط کترد  ؛شتریعتی آنجتا نبتتود .شتودمی

بعتدًا  3«هَتدى وَ عَلَیْتهِ فَتتابَ هُرَبُّت اجْتَبتا ُ ثُمَّ*  عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَ» 2«اْصطَفَى آدَمَ

 ،رستول نبتود ،قبل از هبوط و اهباط از جمتت )ع( بمابراین آدمآمد، هدایت و رسالت 

و آدم  ،باشتد یچون شریعت بایتد بته وستیله رستول ؛شریعتی نبودپ   ،رسول که نبود

 .خودش هموز رسول نشد  بود

 دیگر. شریعت است «عَهِدْنا»خود این  -

یتک شتریعت ختاص  :است نوعممتها شریعت دو  ،های  استاز جواباین ییی  -

حتاال  .فرماییتددرست می .های  استییی از جواباین  .است یک شریعت عام ،است

  .توانم فرمای  شما را درست پرورش بدهم یا نهمن ببیمم می
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چتون شتریعتی  ،حرف اول کته شتریعتی در آنجتا نبتود  استت ،این فرمای  آقایان

اگتر  ،آور نیستتحرمتتدم و حوا که از شجر  نْورنتد آبمابراین این نهی  ،ستنبود  ا

 :این چمد تا جواب دارد .عصیان به معماب فعل حرام نیست ،تر  کمد

ما حیم  ،خواهیمیک جواب این است که ایشان اشار  فرمودند که ما شریعت نمی

ال ؤست .یلفین باشتدشود یعمی قوانیمی که براب کل مشریعت که گفته می .خواهیممی

وقتی که نه آن  ،شود خداوند یک حیمی به یک فردب خاصی بیمدیا نمیآ :کمیممی

طتور نیستت کته شتما این ،شودمی ؟شودنمی ،شْص پیغمبر است و نه شریعتی هست

 فهمیتد طتور کته نآ ،و شتریعت کته عبتارب استت :و بگوییتد یاوریتدلفظ شریعت را ب

از کته مقترر استت بتراب کتل میلفتین یتا گروهتی عبارب استت از احیتامی  ،شودمی

بمتابراین  ،و پیغمبتر دیگترب هتم وجتود نداشتت ،و آدم در آنجا پیغمبتر نبتود ،میلفین

 .شریعتی هم نبود  است

شتود ختدا بتر آدم قبتل از رستالت مگتر نمی .کمیم اوالً و ثانیًا و ثالثتًامی عرضما 

وحتی مگتر هتا این« إِنَّ هَََا عَدُول لَ َدَمُ یا آ فَقُْلما»وحی کرد  است  ؟رسمی وحی کمد

  ؟بودن

  .حیم تشریعی است خود این -

عتد در یک بُ .ممتها حیم تشریعی خاص است ،حیم تشریعی است درست است. -

ایتن عتام « إِنَّ هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِت َ»در بعد عام  .عد عام استدر یک بُ ،خاص است

هتی   ،اب باشتداین شتجر  هتر شتجر  ،خاص است «َِ ِ الشَّجَرَةَالَ تَْقرَبَا هٰ»اما و  ،است

پت  ایتن  . نتداریم،اش حترام باشتداب ما در کل ادیان نداریم که ختوردن میتو شجر 

خداوند  ،که آدم عصیان کرد و این جهت خاص را .حرمت خاصه استو حیم خاص 

 .ن اوالًای« وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»: در بلمدگوب قرآن فرمود

بسیار قوب بتود و نظیتر او هتر گتز  قضییی از بزرگانی که در ن. قضدلیل ن :ثانیًا

که از  ،احمد خوانسارب بودسید مرحوم آقاب حاج  ،ساله 51من ندیدم در طول تاریخ 

 ایشتان به قتدرب قتوب بتود کته هتی  کت  در مقابتل قضسال قبل در ن پمجا همان 

 .ایستادنمی

، دلیتل حتل یتک مقتدار دنبالته دارددلیل  قض.هم دلیل ن داریم لّما هم دلیل ح

 ، حیتم استتهمتین استت ،لهب ؟خداوند به آدم نهی کرد یا نهکمم. نقض را عرض می

آیا نهی حرمتت  .این حیم است ،باشدوعی صرف نهی کردن شْصی باشد یا ن .دیگر
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 «صتیعَ» که اگر حرمت نبود کته ،آوردنمی «صیعَ وَ»نبود که حرمت اگر  ،چرا ؟نیست

 .این اوالً   استپ  حرمت بود ،نبودکه ها این «لوب شقی ملّلّ ز» ،نبود که

این امر شتد  بتود و  ،آیا ابلی  که سجد  به آدم نیرد با مالئیه :ال دیگرؤس ،ثانیًا

طتور کته همتین   و رجحان بتود  استت،بگویید آنجا وجوب نبود ؟وجوب بود یا نبود

 ،اگر وجوب بود  استت .نبود  یایا وجوب بود  است  ،گویید تر  اولی استمیایمجا 

مگر آدم پیغمبر بود که  ؟مگر ابلی  پیغمبر بود  است ؟شریعت بود  است آنجامگر در 

 د.امر شآنجا به ابلی   ،نه ؟باشد مُجربحیم  براب ابلی  

 ؟از جن است دیگر شود که ابلی جواب داد  می ابلی  در مورد -

تاز  شریعت جن با شریعت ان  با هم هتر بسیار خوب.  ؟دمگر میلف نبوباشد،  -

مالئیته امتر  ،این که ابلتی  در ایمجتا امتر شتد و مالئیته امتر شتدند .دو تیلیف است

 ،بحا ستر ایتن استت ؟بحا در این است که اصالً تیلیف بود  است یا نه رآخ ،شدند

 ،بله ؟ود  است یا نهاصالً تشریع ب ؟نه ایمیه تشریع جن یا ان  ؟تشریع بود  است یا نه

 .آدم ،ابلی  ،مالئیه :عدبسه بُ ،تشریع بود  است

بائک تجرّ و بائی لتم »شما چطور  ،ابلی به  عحاال راج .هر سه امر و نهی داشتمد

در  براب ایمیه شتریعتی ؛است «ولیألا  َرَتَ« »یصَعَ»گویید که آدم می ع بهراج« ؟یجرّ

شتد  ی نبتود  و نمتیحیمتگوییتد میاگر  ،د بو ،یعمی حیمی نبود  ،نبود  است آنجا

و شتیطان وقتتی کته ستجد  نیترد  ،شتیطان بتود  استت اببر ، چرابدون رسول ،باشد

وَ إِنَّ عَلَیْ َ لَعْمَتِي إِلَتى یَتوْمِ »این آیا  1«وَ إِنَّ عَلَیْ َ لَعْمَتِي إِلَى یَوْمِ الدِّینِ»طردش کردند 

 ؟عصتیان عتادب استتتتر  یا راجع بته  .شیطان زبا ؟ستی اراجع به تر  اول «الدِّینِ

 .و تر  عصیان عادب نیست ،این تر  اولی نیست ْیر،ن

شتما بمتابراین چته فرمایشتی استت  ،یححاین یک دلیتل نقتض بستیار کامتل و صت

 ،بتود  . حیتمآنجتا شتریعت نبتود  استتکته  -در المیتزان مراجعته کمیتد- فرماییدمی

 ،ولتو پیغمبترب در کتار نیستت ،حرمت ه حساب وجوب و، بحرمت بود  ،وجوب بود 

چته بتدون  ،اما امر هست و نهی هست و این امر و نهی چته بته وستیله پیغمبتر باشتد

 .این اوالً .وسیله پیغمبر باشد این الزم االجراست

 ،، متلّلّز ،لتوب ،عصتی»هفتت تعبیتر دارد قرآن شتریف اگر تر  اولی بود  :ثانیًا

ت لّزاین که  ،تر  اولی که عصیان نیست .ه کمدتوب ایدب ،و توبه ؟ستیها چاین «شقی
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 ،هتا را نتدارداین کته ایتن حرف .این که شقاوب نیست ،این که ماللت نیست ،نیست

 ،گتی دستتمان بگیتریممیعمتی بترویم کل ؟بازب کمیدقرآنی  بخواهید با تعبیراشما می

 بترگ یک کلم ،چون عقید  ما این است که آدم قبل از نبوب هم عصیان نداشته است

 «لّمت»مغتز  بتر ؛«لزلتم یت»بتزنیم  «لّز»مغز  بر ،است «تر  االولی»بزنیم  «عصی»مغز 

ایتن  توانیم بگتوییم.ما نمیکه را  هااین ،«لم یغوب»بزنیم  «لوب»بر  ؛«لم یضل»بزنیم 

 .حرف اول

و در خیلتی از احیتام کممتد متدام آن را بتزرم میو  ،حرف دوم که آقایان دارنتد

 انستانکما ایمیته در بعضتی آیتاب وقتتی  ، یمد این نهی ارشادب بودگومی ،آورندمی

وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِترَدِّهِنَّ فِتي » رجعیهکمد مثالً فرض کمید که راجع به عد  صحبت می

 هتم نتدارد اصتال   اگتر اراد .گویمد ایتن اخالقتی استتمی 1«ذٰلِ َ إِنْ أَرَادُوا إِْصالَحًا

بته شتما ایتن دو لفتظ را داد کته هتر جتا  چه کسی .قی استاین اخال ،شودرجوع می

 .هر جا دلتان بْواهد واجب نباشتد امتر ارشتادب استت ؟کمید عمالدلتان بْواهد است

اوالً  .این اخالقی است ،خواهد حرام نباشدهر جا دلتان می ،باشد نهی ارشادبن حرام

مگتر زنتا  ؟یاب حترام نتداریممگر اخالق ؟اخالقیاب واجب نداریمما مگر  ،اوالً ؛و ثانیًا

مگر لواط  .زنا حرام است ،عفت واجب ؟اخالق نیستمگر عفت  ؟نیست اخالق خالف

شتتما بتته اختتالق  ،لتتواط کتتردن حتترام ،لتتواط نیتتردن واجتتب ؟ختتالف اختتالق نیستتت

 «شتقی ،متلّ ، لتوب،عصتی»زند آیه داد می ،اگر بگویید اخالق مستحبی ؟چسبیدمی

 لِأُتَمِّمَ بُعِْثتُ»اوالً رفت. مگر دست ما است که کمار الق ؟ این اخگویید اخالقیشما می

 ،اعمتال  ،معتارف  ،علتوم  ،عقایتدشاستت، تمام شریعت اختالق  2«اْلأَْخلَاقِ مَكَارِمَ

 ،ها اخالق استتتمام این .، اخالق عملیاخالق عقیدتی ،عقلیاخالق  ،اخالق علمی

توانید نمیشما  .داریم رجو م ،یممبا  دار ،مستحب داریم ،حرام داریم ،واجب داریم

بگوییتد  ،ستاکه خالف شهرب است و خالف اجماع را د آنچه یمگ اخالق بیایلبا ک

 .کمار رفتاین  است. اخالق، ولی این نهی است ،این امر است ولی اخالق است ،بله

خواهیتتد در بتاب ارشتتاد چتته می ؟خواهیتتد بگوییتتدشتتما ارشتتاد را چته می :ارشتاد

واجتب چیتزب را به عمتوان مولویتت  ،که اگر موالیی عبد خودش راویید گمی ؟گوییدب

آن لتَا را بْتور ختوب  ،شتوبمستموم می ،گوید این لتَا را نْتورمی ، ولیداندنمی
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گتوییم چترا وجتوب می ،پ  ایمجا وجوب ندارد دگوییمی .کمدارشاد می او ،شوبمی

تتو ایتن را نبایتد د لزومتًا گویتفرض کمید ممهاب مولویت است. ولی ایمیته متی ؟ندارد

یتک مرتبته  ؟این وجتوب نتدارد ،چا  درافتی براب ایمیه اگر بْورب می ، چرا؟بْورب

 ،ولویتت نتداردماصالً کارب بته  ،ولویتماین آدم ممهاب  ،مولویتممهاب لزومًا نیست، 

کمم تتو اگتر ایتن زهتر را گوید من ارشاد متیمی لیو ،کمد را مطر  والیتخواهد نمی

 ؟ واجتب استت دیگتر، پت یا نه واجب است امر ارشادباین تبعیت  ،میربمی بْورب

امر ارشادب وجوب  ،اگر ارشادب است ،طور نیست که امر اگر ارشادب است یا نهیاین

گا  ارشاد به تر  چیزب  ی،عد ایجابدر بُ ،واجب است ،الزم استبه گا  ارشاد  ،ندارد

 .ها واجب استاین ،که تر  الزم است

و از وجتوب و  ،لفتظ اخالقتی را بیاوریتد ،رف ایمیه شما مثتل آن اخالقتیپ  ص

بگوییتد ایتن توانیتد نمتیشتما  ،کَلک در باب ارشتاد استفاد  کمید.حرمت امر و نهی 

این چتون ارشتادب استت بمتابراین حرمتت  .بمابراین وجوب ندارداست چون ارشادب 

 .این اوالً .ندارد

شتوهر  ،پتدر والیتت دارد .ولویت امر و نهی کمدم تواند ممهابی مییهر موال ،ثانیًا

من الماس که والیتت نتدارد بته عمتوان  تواند به عموان احدٍولی می ،فقیه ،والیت دارد

توانتد می .کتمماز جهتت اول عترض متی صرف نظتر با ،احد من الماس امر و نهی کمد

داونتد مگتر خولتی  ،امتر و نهتی کمتد ،ممهاب والیت ،خودش که ولی نیست فرض کمد

لیتر خداونتد والیتت  امیتان دارد؟ ؟شتودمی ؟یت امر و نهتی کمتدهشود ممهاب الومی

ممهتا و توانتد جعلی و اعتبارب را میوالیت جعلی است و اعتبارب است و این والیت 

با صرف نظر ایتن والیتت اعتبتارب کته مقترر شتد   ،این والیت جعلیاز با صرف نظر 

کته  ،گوییم گا  واجب استت و گتا  حترام استتمی تاز  آنجا ،نهی کمد ،امر کمد ،است

 .شودخدا که نمی .دومبحا این  .بحا اول را ما در نظر نداریم حاال بحا دوم است

ایمیه  ،به عموان رفیق ،به عموان بمد  مثالً ؟شود خدا ممهاب خدا بودن امر کمدمگر می

آنجتایی جتایز استت مجاز نسبت به افعال خدا در  ،در باب مجاز . کما ایمیهشودنمی

مثتل  ،ستتامجتاز هتم محتال  ،اما اگر حقیقت محتال باشتد ،که حقیقت  جایز باشد

 بترابب وّمتب عیتتبتراب ایمیته واق چترا؟« ابمتی»شود به عیسی بگوید خدا نمی «ابمی»

 .ماین دو .ش هم محال استزبمابراین مجا ،خداوند محال است

 ؟ چتهداریتم هتم لیتر ارشتادمگر  ،اصالً همه اوامر و نواهی خدا ارشاد است: سوم

چته بته نفتع متن  ،ابتراهیم مثتل ؛ًائکمد به نفع شْص خود من است ابتالامرب که می
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ایتن  :در محرمتاب .واجبتاب ؛چه به نفع اجتماع است در اوامتر ،در اعمال است عمالً

جَرَةَ هَِ ِ تَْقرَبا ال»بر شْص من است  رچه ابتال ،کار را نین ب شتجر  چیتز إال و «الشتَّ

یتا بته نفتع متن استت . در هی  شریعتی حرام نیستت و لَا ،نداشت که زهر مار ،ندارد

تمتام  ،یا به مرر من است اجتماعتًا ،این کار را نینکه  ،به مرر من است عمالً ،عمالً

 ،حترمت  ،وجتوب  .باشتدنارشاد  بیاورید که الهی یک امر و نهی .ارشاد است هااین

ارشتاد التی  ؟یعمتی ارشتاد التی چته ،ها ارشاد استاین ، تمام یتحمرجو ، باباستح

استتحباب،  :راجحتةمصتلحة  ،دوم حرام ،اول وجوب ة،ملزم مفسدةٍ ةٍ ملزمة یامصلح

یا  که مرجو  است، نیست بتّی، که حرمت نیستیا مفسدةٍ مرجوحة ة مرجوع ةٍصلحم

 .اش ارشاد استهمه ،چه خواستی نیمی ،این کار را چه خواستی بیمی ،نْیر

بیمیتد؟  بهمه کتارتوانید میبا لفظ ارشاد  دیکممی خیال ،ما لفظ ارشاد آوردیدش

و ایمجتا  اوامر و نواهی خداونتد تمتام ارشتادب استت ،کما ایمیه با لفظ اخالقی بودن

ْْرِجَمَّكُمَتا مِتنَ اْلجَمَّتةِ» :ارشاد است قَىیا آدَمُ إِنَّ هَََا عَتدُول لَت َ وَلِزَوْجِت َ فَلَتا ی  « فَتَشتْ

-پوچ و بتی شود امر و نهی خداونداصالً نمی ،باید هم ارشاد کمد ،کمدارشاد دارد می

خواهید با کلمگ ارشادب یتا بمابراین شما لفظ ارشادب را آوردید و می حساب باشد.

 .نیستدرست این  ،تر  اولی کمیدرا « وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»با کلمگ اخالقی این 

 ابنهی ارشادب آن نهتی گویمد:ها میها گرفت که آند را به آنشود این ایرامی -

این کار را انجتام ، نهی کمد ، از آن کارکمدحیم می به این کارمستقالً است که عقل 

 گَارد.صحه میبر آن ند ، و خداوند 

صبر  .که از این شجر  نْورد آدم مقتضی این نبودبراب ایمیه عقل  ؛ایمجا نبود -

که ی براب هی  عاقلی مقتضی این نیست عقلهی  ییی ایمیه دارد: واب ج . چمدکمید

عقلتی مقتضتی  هتی  ، نْتورد؟بته ایتن ختوبی ،در جمتت ةشجر .از این شجر  نْورد

اگر عقل انسان مقتضی است که  ،ستادر آن جایی که عقل مقتضی  ،وانگهی .نیست

عقتل انستان گتوییم. طور میارشادیاب هم اینما در  ، هست دیگر،خدا را اطاعت کمد

اگتر ختدا گفتت مترا  .مقتضی است که خدا را اطاعت کمتد و شتیطان را عصتیان کمتد

ارشتاد بته  ،ارشتادب استت -بر فرض محال– بگویید نه ؟نیست ، این مولوباطاعت کن

نهتی کترد کته انستان خداونتد اگتر  ،ارشاد به الزم ؟است حالزم است یا ارشاد به راج

إِنَّ »اگتر خداونتد فرمتود کته  ،داندز شیطان را خیلی بد میتبعیت کردن ا ،فطرتًا عقالً
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ْْرِجَمَّكُمَا یْطَانِ»یتا  «هَََا عَدُول لَ َ وَلِزَوْجِ َ فَلَا ی وَ الَ »ایتن  1«وَ الَ تَتَّبِعُتوا خُطُتوَابِ الشتَّ

لتوب این مو دارد؟ که اتباع از شیطانامرارب  ارشاد است به «تَتَّبِعُوا خُطُوَابِ الشَّیْطَانِ

 .باشدن از خداشود نمی ؟نیست

ارشتاد  ،استت« بمتا یلتزم فعلته»ولی ارشتاد  ،ارشاد است ،ستنیفرض کمیم مولوب 

اگر  ولین ،داشتیمکردیم کتک عقلی عصیان می که اگر ما عقالً ،است «بما یلزم ترکه»

و خداوند آنچه را عقل تترک  را الزم  ،خداوند هم آنچه را عقل الزم دانست امر کرد

 .آنجا گما  دوبله خواهد شد ،انست نهی کردد

هتاب عقلتی آنچمتان رنگتی هاب عقلتی و طاعتبیایمد معصیت رقبل از ایمیه انبیا

واجباب شرعی و محرمتاب شترعی رنتگ پیتدا  ،آمدند رولی بعد از ایمیه انبیا ،نداشت

اشتبا  به هر درب بزنیم آقایان ما پ   .شد بتّی ها همشد و عصیان یبتّ هاطاعت ،کرد

بتراب ایمیته  ؟براب چه ؟اندازندخودشان را به زحمت میقدر نیاآقایان  چرا .فرمودند

 .ندارند یانقبل از نبوب عص ریانباکه شد   گمجاند ها مغزها و مخ در

-کمد و کل روایاب هتم ایتنآدم این مطلب را ثابت می راجع بهو کل آیاب قرآن 

مید از معصومین مطالب زیادب نقتل شتد  ببی .یک اشار  ،حتی یک روایت .طور است

 هر دو.ها بعضی ،ها راستبعضی ،ها دروغبعضی .است

 ]سؤال[ -

 .«فَغَوى رَبَّهُ آدَمُ عَصى وَ» -

 نسیان هم برداشته شد  است. ،نه -

نمتاز  کته نمتاز باشتیلقدر معاذا  کاهنآشما  .گفتم ، دیروزنسیان عمدب بود -

ایتن حترام  ،شماستت تستاهلن که در اثر اختیار شماستت و این نماز نْواند ،نْوانی

نیست  «صیعَ»بدون تقصیر باشد که این   باشد، اگر نسیاناگر نسیان عن قصورٍ .است

 دیگر.

 نسیان است دیگر. خیلی خوب، -

 نْیر، خیلی بد، خیلی خوب نیست. -

طلتق م ب.رداگر فراموش کت ،کممخدا گفته است که برداشتم و مؤاخَ  نمیخود  -

 است دیگر. 
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ببیمید در مطالبی کته . «صیعَ وَ»در ایمجا پ  یک مقدار فیر کمید.  ،توجه کمید -

 ، ولتیدارد نیستت، مْلتوط درصتدهمته صتد نقل شتد  استت  (ع) از ائمه معصومین

نستبت بته  عدبیک بُدر  ،جعل هم نشد  استچیزب اصالً  درصدها صد بعضی وقت

فتالن عتن »ک روایت هم جعل نشد  است کته حتی ی .نسیان آدماز جمله معصومین 

 ایتن هتم نیستت.« ولتیاأل  َرَتَت»یعمتی  «صتیعَ»که « (عالصادق ) فالن عن فالن قال

از نظتر عقتل  ،از نظتر ستمت روشتن ،از نظر کتتاب روشتن ،ستروشن ا مطلب قدراین

عصمت از زمان رسالت است. قبتل  ،کمدکه عصمت را اثباب می ابادله عقلیه ،روشن

 شویم.هستیم، ممتها رسول نمیقبل از رسالت کمد. ما همه زب را ثابت نمیکه چی

کسانی که بعتدًا معصتوم خواهمتد  ؟اشْاص معصوم باشمدآیا قبل از رسالت باید 

بمتابراین ایتن تراشتیدنی استت کته انستان  ؟معصوم باشمد براب بعدًا قبالً هم باید ،شد

قبتل از  رانبیتا ،از آن شمید  است کته بلته ،از این ،هااز کتاب ،هاچون از ممبرب ،یدبیا

نستبت بته  ،قبول است صحیح است،ما نسبت به پیغمبر  البته ،نبوب هم معصوم بودند

قبتل از رستالت معصتوم هتا ایناما نسبت به کل رسل بگوییم  .اولوالعزم مطلبی است

 است. «من القول من القول و زورٌ ةٌرافخ»این  ،بودند

ور طایناگر مطالبی  ،یعمی در کل جاها تقریبًا ،از جاهادرست است که در بعضی 

را من یادم هست در نجف اشرف کته بحتا خلتود  .دمکمگفته شود انسان را متهم می

متا بتر آیتاب قترآن  رچون اتیتا ؛طور شروع شوداین که و قبالً من ندیدمشروع کردیم 

المار را ما از آیاب و  دفعه اول که خلود ابدب فی کردیم.خلود  ما دو مرتبه بحا ،بود

استدالل کردیم بر ایمیه یک وقتی خواهد آمد که هتم جهتمم از  لیر از دلیل عقلی و 

 روب کستانی کته ،میرنتدمیبته کلتی مد هستتم هم کسانی که در جهتممو  رودبین می

خواهیم ما که نمی ،باشد، نفر پمجا شد  ،نفر بود 150درس ما . نْواهمد دید را بهشت

با ایشتان  ،میرفتا هم خیلی خدمتشان میمکه  ()رضبعد آقاب خویی  .یممعرکه بگیر

ایشتان فرمودنتد کته  ،بتا دومتی بیشتتر ،خیلی زیاد ،نوس بودیمأو آقاب خمیمی زیاد م

بته  رفرموند آخ آید.، درس ما کسی نمیگفتم بله ،ما خلوب شد  استشم درس شمید

است که ایتن آختر  رد شد واهمه  ذهنکه در ظر شما مصلحت است که بحا خلود ن

-حتوز  استت، نمتی گفتم من فیر کتردم نجتف اشترف ؟شما این را بحا کمید ،ندارد

 .است دهاتی یک ،یک محله دورافتاد  دانستم ابرقو است.

 بته فیتراین بدترین اهانت است به مقام قدس ربوبیت که خداوند ظلمی کمتد کته 

ی  این است که یتک کستی امعم لیر المهایةشود؟ خلود الی می .رسدنمیشیطان هم 
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: فرمایتداثر محدود کترد  استت و ختدا در قترآن می ،معصیت محدود ،در عمر محدود

یِّئَةٍ جَتزارُ» 2،«تَعْمَلُتونَ كُْمتتُمْ متا إاِلَّ تُجْتزَوْنَ هَتْل» 1،«تَعْمَلُتونَ كُْمتتُمْ متا تُجْتزَوْنَ إِنَّما»  ستَ

حتاال  ،گویدکتاب می ،گویدنقل می ،گویدعقل می 4«ْثلُهامِ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٍ جَزارُ» 3،«بِمِْثلِها

اصتالً آختر  «ةفلستفیالمهایتة اللیتر  إلتی»این مطلب رفته است که  هاب همه مامخ در

 ،اگر به شیطان یک سیلی زدنتد .طور ظلم کمدشیطان هم بلد نیست این ،ندارد جهمم

 ؟نهایت سیلی بزندبی، اما زندمیشیطان صد سیلی 

 ؟فرماییدلود را چه معمی میپ  خ -

ایتن  «أَْخلَتدَ لكِمَّتهُ وَ»: الْلتود طتور استت.، لغتًا هم همتینماندن به مدب طویل -

 أَمْترُ ُ كتانَ وَ هَتوا ُ اتَّبَتعَ وَ» 5،«هَوا ُ اتَّبَعَ وَ اْلأَرْضِ إِلَى أَْخلَدَ لكِمَّهُ وَ»بحا ایمجا نیست 

 گوید.قارون را می ؟گویدکسی را می خداوند چه ؟گویدچه کسی را می 6«فُرُطًا

 .کمداخالد با خلود باز فرق می -

 .اما هر دو بقتا هستتمد متدةً طویلتة کمدفهمم إخالد با خلود فرق میمن هم می -

حتوز   بتهببیمیتد متا ختواهم نمونته عترض کتمم. می ،خواهیم بحا کمیمحاال ما نمی

خیر ما چه  آن. حتی علمی ،ه هی ک آن عوامی ،ذوب شویمدر افیار حوز  تا نیامدیم 

 ایتن نمونته .خواهتد بتودحتوز  قترآن جا حتوز  متا همه ،چه نباشیم ،در حوز  باشیم

ییتی  ،ییی این بتود کردید، بهتر بود.اگر نمی ایشان فرمودند حاال این بحا را خلود.

ر که فراکردید بهتر نبود اگر این بحا را نمی ،شروع کردیمدر نجف اب که نماز جمعه

ستاحت قتدس  هایتن بتدترین اهانتت استت بت ؟بشتودکجا این بحا باید  گفتمنیممد؟ 

 .و بلتد نیستتمد توانمتدها نمیکمد که شتیطان و شتیطانربوبیت که خداوند ظلمی می

نهایتت عمتر اگر بی .نهایت بزندبی ،تا بزندشیطان د  هزار ،بزنید به شیطان سیلییک 

 .است ام قدس ربوبیتاین بدترین اهانت به مقداشته باشد. 

                                                           

 .16. طور، آیه 1

 .90. نمل، آیه 2

 .27. یونس، آیه 3

 .40. شوری، آیه 4

 .176. اعراف، آیه 5

 .28. کهف، آیه 6
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نته  ،کردیمچون بر مبماب قرآن فیر می بودیم؛فیر در این سال پی   پمجا و ما از 

او  ،نوشتته استت و او تتدری  کترد  استت اوگفتته استت و  اوایمیه این گفته است و 

-متیاگتر متا  ،صتحبت معرکته گترفتن نیستت .شود پتاک  کتردنمی ،چاپ کرد  است

دو هتزار نفتتر  گفتتممیاستب متی بمتد  ،زیتاد شتتود تخواستتیم معرکته بگیتریم جمعیت

 .کمیمنمیهم ادعا  .آمدندمی

 هتم آقایتان را آیاب ،روایاتی هم در ایمجا هست« وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى»برگردیم 

و »: 318در صتفحه ، جلتد اول .هم ایمجتا را ،جلد اول تفسیر رامطالعه بفرمایید. هم 

ایتن بحا کتردیم کته  را ایمجا ما مفصالً یمباحث ؟است گونهاین نهی چ «کیف المهی

عد کته تقریبتًا هفتت بعتد از چمد بُ ،آیدحرمت به دست می آن که از نهی ابعادب دارد

 ةً.و روای ةًما استفاد  کردیم که این حرمت است آی ،است

 .خواهیم جد اعالیمتان را گماهیتار کمتیمکشیم نمیقدر زحمت مینیاما یه و ایم

بته قترآن  .برطرف کمیم ،خواهیم تهمتی که به قرآن زد  شد  استمی ؟ایمار ک ما چه

گفتته  «االولتی  َرَتَت»آمد  بگوید  .تهمت زد  شد  است که خدا بلد نیست حرف بزند

 ،شقی»گفته  ،ی کرد  استحکار مرجو ،کار بدب نیرد  است ،نه :آمد  بگوید .«صیعَ»

اگتر  ،اگر شما یک کسی را دوست دارید ست.گفته ا را باین تعبیرا «لوب، ملّ ،لّزم

 .کمیدیا اگر بگویید کمتر می ،گوییدیا آن گما  را نمی ،گماهی بیمد

 ( پیغمبر ما هم هست.ص)ن تعبیراب دربار  خود رسول ا  ای -

 .نیست یک دانه هم ،نیست -

 1«مَا أَْنزَْلمَا عَلَیْ َ اْلقُرْآنَ لِتَْشقَى* طه » -

 افتید.میبه زحمت  ،بله ،رسیممی کمکم -

 2«وَ اسْتَْغفِرْ لََِْنبِ َ»یا آنجا که مثالً  -

ستت اکمیم ظاهر خیال می ما یک چیزهایی است که، ممتها آنجا هم معمی دارد -

 در .نیتردیم تتدبردر قرآن  .براب ایمیه صاف نگا  نیردیم ؟چرا ،است نصیا  ،در قرآن

یعمتی  «ذنتب»گوییم می رسیم،ه قرآن که میب ،اب ما آمد  چمین و چمان و چمانهمغز

بحتا  را بایتدها این .استغفار هم فقا از گما  نیست ،لغتًا ذنب گما  نیست ،خیر ،گما 

بر مبماب لغت صتاف بته آیته نگتا   .کمیمصاف به آیه نگا  می أویل هم نیست.ت .کمیم

                                                           

 .2و  1. طه، آیه 1
 .19. محمد، آیه 2
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هاب دیگتران و کمیم و آن ظهورب که با پر شدن مغز ما از افیتار دیگتران و نوشتتهمی

 ،برودکمار ها این ،زدیمو سیا  و قرمز آبی  سبز و و سرخ و زردعیمیی که چمد عیمک 

يْ» و 1«بَیَانٌ لِلمَّاسِ»آیه هم چون  ،کمیممینگا  به آیه صاف  ستت، ا 2«رٍتِبْیَانتًا لِكُتلش شتَ

اصترار  ،باشدنما اصرار نداریم که پیغمبر خدا گماهیار  ،مطلب را براب ما روشن است

و  ،ر داریم کته ختدا درستت حترف زد اولی اصر ،گوییم بلهاگر خدا گفت می ،نداریم

 ر َتَت» ،«صتیعَ»از  ؟خدایی که درست حرف زد  است چرا ما نادرست برداشت کمتیم

استتحباب  .گوید هر چته علمتا گفتمتدمی «مَرِّحُ»از فالنی مثل ایمیه بفهمیم. « االولی

 هستمد. آهو درا  آهو رخیلی ماشا .فتمدوجوب گ ،کراهت گفتمدگفتمد، 

مَتا لِمَتا عَظِتیمِ وَ وَفشْقآنِ اْلقُترْإِیمَانِ وَ مَعَتارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِمُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. مَا ُمَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْمَا ُ وَ جَمشبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.یُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»

                                                           

 .138عمران، آیه . آل1
 .89. نحل، آیه 2


